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ಪ್ಶ್ಚಿಮ್ ಆಫ್ರರಕ್್ಯ ಘಾನಮದಲ್ಲಿ ಒಂದಯ ಮ್ಗಯ ಹಯಟಿಿತ್ಯ. 
ಅದರ ಎರಡಯ ಕಣ್ಯುಗಳು ಹ್ೊಳ್ಯಯತ್ತುದದವು. 
ಅದರ ಗಟಿಿ ಎದ್ಯಂದ ಜ್ೊೇರಮಗಿ ಅಳುವ ದನ ಕ್್ೇಳುತ್ತುತ್ಯು. 
ಅದರ ಮ್ಯದಮದದ ಮ್ಯಷ್ಟಿಗಳು ಮ್ಯಚ್ಯಿತ್ತುದದವು, ತ್ರ್ಯಯತ್ತುದದವು. 
ಆದರ್ ಅದರ ಒಂದ್ೇ ಕ್ಮಲಯ ನ್ಡ್ಯಯತ್ತುತ್ಯು. 



ಸಮಕಷ್ಯಿ ಜನ್ರಯ ಆ ಕೊಸನ್ಯನ ನ್ೊೇಡಿ ನರಯಪ್ಯೇಗಿ ಎಂದಯ 
ಬಯದರಯ. 
ಕ್್ಲವರಯ ಇದಕ್್ಕ ಶಮಪ್ವಿದ್ ಎಂದಯ ಹಳಿದರಯ.  
ಮ್ಗಯವಿನ್ ತ್ಂದ್ ಮ್ನ್ ಬಿಟ್ಯಿ ಓಡಿ ಹ್ೊೇದನ್ಯ. 
ಆದರ್ ತಮಯಗ್ ತ್ನ್ನ ಮ್ಗಯವಿನ್ ಮೇಲ್ ಪ್ರೇತ್ತ ಇತ್ಯು. 
ತಮಯಯ ಹ್ಸರಯ ಕಂಫಟ್ಟಎಂದಯ ಇತ್ಯು. 
ಅವಳು ತ್ನ್ನ ಚ್ೊಚ್ಿಲಯ ಮ್ಗಯವಿನ್ ಹ್ಸರನ್ಯನ ಇಮ್ಮಾನ್ಯುಎಲ 
ಎಂದಯ ಇಟ್ಿಳು.  
ಇಮ್ಮಾನ್ಯುಎಲ ಎಂದರ್ ದ್ೇವರಯ ನ್ಮ್ಾ ಜತ್ ಇದಮದನ್. 





ಇಮ್ಮಾನ್ಯುಎಲ ದ್ೊಡಡವನಮದಂತ್ ಅವನ್ ತಮಯ  
ನನ್ಗ್ ಏನ್ಯ ಬ್ೇಕ್್ೊೇ ಅದನ್ಯನ ನೇನ್ಯ 
ಪ್ಡ್ಯಬಹಯದಯ.  
ಆದರ್ ಅದಕ್ಮಕಗಿ ನೇನ್ೇ ಪ್ರಯತ್ತನಸಬ್ೇಕಯ.   
ಎಂದಯ ತ್ತಳಿ  ಹ್ೇಳಿದಳು. 



ಮಲಿಮಲಿನ್ ಅವನ್ಯ ಸರಿದಮಡ-

ತ್ೊಡಗಿದನ್ಯ, ಜಿಗಿದಮಡ ತ್ೊಡಗಿದನ್ಯ. 

ನೇರಯ ತ್ರಯವ ಹಮಗಯ ತ್ಂಗಿನ್ ಗಿಡದ ಮೇಲ್ 
ಏರಯವ ಕ್್ಲಸ ಕೊಡ ಮ್ಮಡತ್ೊಡಗಿದನ್ಯ.   

ದಯಡಯಡ ಗಳಿಸಲ್ಲಕ್್ಕಂದಯ ಶೂ ಪಮಲ್ಲಶ ಮ್ಮಡಯವ 
ಕ್್ಲಸ ಕೊಡ ಆತ್ ಕಲ್ಲತ್ನ್ಯ.   



ಅಂಗವ್ೈಕಲುವಿದದ ಮ್ಕಕಳನ್ಯನ 
ತ್ಂದ್-ತಮಯಂದಿರಯ ಶಮಲ್ಗ್ 
ಕಳಿಸಯವ ಗ್ೊೇಜಿಗ್ 
ಹ್ೊೇಗಯವದಿಲ.ಿ  
ಆದರ್ ಕಂಫಟ್ಟ ಮ್ಮತ್ರ ತ್ನ್ನ 
ಮ್ಗಯವನ್ಯನ ಕಂಕಯಳಲ್ಲಿ 
ಎತ್ತುಕ್್ೊಂಡಯ ಶಮಲ್ಗ್ 
ತ್ಲಯಪ್ಸಯತ್ತುದದಳು.  
ಆದರ್ ಒಂದಯ ದಿನ್  ಮ್ಗಯ 
‘ನನ್ನನ್ಯನ ಎತ್ತುಕ್್ೊಂಡಯ 
ಹ್ೊೇಗಲಯ ನ್ನ್ಗ್ ಸಮಧ್ುವಿಲಿ.’ 
ಎಂದಯ ಹ್ೇಳಿದಳು.   



ೇಗಮಗಿ ಇಮ್ಮಾನ್ಯುಎಲ ಒಂದ್ೇ ಕ್ಮಲನ್ಯನ ಊಳುತ್ು ಶಮಲ್ಗ್ 
ಹ್ೊೇಗಯತ್ತುದದನ್ಯ ಮ್ತ್ಯು ತ್ತರಯಗಿ ಬರಯತ್ತುದದನ್ಯ. ಅವನ್ ಶಮಲ್ 
ಮ್ನ್ಯಂದ ಮ್ೊರಯ ಕಿಲ್ೊೇಮೇಟ್ರ ದೊರವಿತ್ಯು. ಆದರೊ ಆತ್ 
ಒಬಬನ್ ಒಂದ್ೇ ಕ್ಮಲ ಮೇಲ್ ಕಯಂಟ್ಯತ್ು ಹ್ೊೇಗಯತ್ತುದದನ್ಯ.  



ಮೊದಮೊದಲ್ಲಗ್ ಅವನ್ ಜತ್ ಆಟ್ವಮಡಲಯ 
ಯಮರೊ ಬರಯತ್ತುರಲ್ಲಲ.ಿ  
ಆಗ ಆತ್ನ್ಯ ಸಾಲಪ ದಯಡಯಡ ಉಳಿ  ಕ್ಮಿ ನ್ಲ್ಲಿ 
ಯಮರ ಕಡ್ಗೊ ಇಲಿದ ಒಂದಯ ವಸಯು ಕ್್ೊಂಡಯ 
ತ್ಂದನ್ಯ. ಎಲಿರಿಗ್ ಆಡಲಯ ಫುಟ್ಬಮಲ.  
ಅವನ್ಯ ತ್ನ್ನ ಗ್ಳ್ಯರ ಜತ್ ಆಟ್ವಮಡಲಯ ಒಂದಯ 
ಫುಟ್ ಬಮಲನ್ಯನ ಕ್್ೊಂಡಯ ತ್ಂದನ್ಯ. ಅವನಗೊ 
ಆಟ್ದಲ್ಲಿ ತ್ಗ್ದಯಕ್್ೊಂಡರ್ ಮ್ಮತ್ರ... 
ಅವನ್ ಮ್ಯತ್ುಜಿಿ ಅವನಗಮಗಿ ಒಂದಯ 
ಉರಯಗ್ೊೇಲನ್ಯನ ಎಲಿ್ಲಂದಲ್ೊೇ ದ್ೊರಕಿ  
ಕ್್ೊಟ್ಿಳು.  
ಇಮ್ಮಾನ್ಯುಎಲ ಕರಚ್ ಮ್ತ್ಯು ಬಲಗಮಲ್ಲನಂದ 
ಚ್ಂಡಿನ್ ಆಟ್ವಮಡಯತ್ತುದದದದನ್ಯನ, ಅದನ್ಯನ 
ದೊರದವರ್ಗ್ ಎಸ್ಯಯತ್ತುದದದದನ್ಯನ ನ್ೊೇಡಿ 
ಗ್ಳ್ಯರ್ಲಿ ಅವನ್ನ್ಯನ ಆದರದಿಂದ 
ಕ್ಮಣ್ತ್ೊಡಗಿದರಯ.  





ಅವನ್ ಎಷ್ೊಿೇ ಗ್ಳ್ಯರಯ ತ್ತನ ನ್ ದಯಡಡನ್ಯನ ಉಳಿ  ಬಮಡಿಗ್ 
ಸಮಯಕಲಿನ್ಯನ ತ್ಂದಯ ಓಡಿಸಯತ್ತುದದರಯ. 
 ಇಮ್ಮಾನ್ಯುಎಲಗ್ ಇದಯ ಸಮಧ್ುವ್ೇ? 

ಇಮ್ಮಾನ್ಯುಎಲ ಸಮಯಕಲ್ಲಿನ್ ಮೇಲ್ ಕಯಳಿತಮಗ ಅವನ್ ಗ್ಳ್ಯ 
ಡಮಲ್ಲಿನ್ನ್ಯ ರಭಸದಿಂದ ನ್ೊಕಿದನ್ಯ. ಸಮಯಕಲ್ಲಿನ್ ಸಮ್ತ್ೊಕವನ್ಯನ 
ಕಲ್ಲಯಲ್ಲಕ್್ಕಂದಯ.. 

ಇಮ್ಮಾನ್ಯುಎಲ ಸಮಯಕಲ್ ಕಲ್ಲಯಯವಮಗ ಸಮಕಷ್ಯಿ ಸಲ 
ಬಿದದನ್ಯ. ಆದರ್ ಕ್್ೊನ್ಯಲ್ಲ.ಿ..  



6/17/17 

.. ಒಂದ್ೇ ಕ್ಮಲ್ಲನಂದ ಸಮಯಕಲಯಿ 
ಓಡಿಸಯವದನ್ಯನ ಕಲ್ಲತ್ನ್ಯ. 



ಇಮ್ಮಾನ್ಯುಎಲ್ 13 ವರಯಷ್ದವನದಮದಗ ಅವನ್ ತಮಯ ಕಂಫಟ್ಟ ಕ್ಮಯಲ್ 
ಬಿದದಳು. ಅವಳಿಗ್ ಪ್ೇಟ್ಗ್ ಹ್ೊೇಗಿ ಕ್ಮಯಪ್ಲ್ಿ ಮ್ಮರಲಯ ಶಕುವಮಗಲ್ಲಲಿ. 
ಅವನ್ ತ್ಂಗಿ ಮ್ತ್ಯು ತ್ಮ್ಾ ಚಿಕಕವರಿದದರಿಂದ ಅವರಿಗ್ ದಯಡಿಮ ಕ್್ಲಸ 
ಬರಯತ್ತುರಲ್ಲಲಿ. 



ಇಮ್ಮಾನ್ಯುಎಲ್ ನ್ೇ ಕಯಟ್ಯಂಬದ ಆಧಮರವಮಗಿದದನ್ಯ. ಎಷ್ೊಿಂದಯ 
ತಮಯ ಹ್ೇಳಿದರೊ ಇಮ್ಮಾನ್ಯುಎಲ್ ಒಂದಯ ರಮತ್ತರ ಟ್ರೇನನ್ಲ್ಲಿ ಕಯಳಿತ್ಯ 
ಘಾನಮದ ರಮಜಧಮನ ಅಕ್ಮರಕ್್ಕ ತ್ಲಯಪ್ದನ್ಯ. ಅಕ್ಮರ 250 ಕಿ.ಮೇ. 
ದೊರವಿರಯವ ಪ್ಟ್ಿಣ್. ಮ್ತ್ಯು ಇಮ್ಮಾನ್ಯುಎಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬಬಂಟಿಗ. 
ಅವನಗ್ ಎರಡಯ ವರಯಷ್ದ ನ್ಂತ್ರವ್ೇ  ತ್ನ್ನ ಕಯಟ್ಯಂಬವನ್ಯನ 
ಮ್ತ್ೊುಮಾ ನ್ೊೇಡಲಯ ಗಯವದಯ ಎಂಬಯದಯ ಆಗ ತ್ತಳಿದಿರಲ್ಲಲಿ.  



ಇಮ್ಮಾನ್ಯುಎಲ್ ನ್ ಮ್ನ್ದಲ್ಲಿ ಮ್ಮತ್ರ ಸಮಕಷ್ಯಿ 
ನ್ಂಬಿಕ್್ಯತ್ಯು.  ಪ್ಟ್ಿಣ್ದ ತ್ಯಂಬ ಜನ್ ಕಿಕಿಕರಿದಿತ್ಯು. 
ಆದರ್ ಅವನಗ್ ಕ್್ಲಸ ಕ್್ೊಡಲಯ ಯಮರೊ ಮ್ಯಂದ್ 
ಬರಲ್ಲಲಿ.   



ಅಲಿ್ಲಯ ಮ್ಮರಮಟ್ಗಮರರಯ ಹಮಗಯ ಹ್ೊೇಟ್ಲಿ್ಲನ್ವರಯ 
ಅವನಗ್ ಕ್್ಲಸ ಕ್್ೊಡದ್  ಉಳಿದ ಅಂದವಿಕಲರಂತ್ ಬಿಕ್್ಕ 
ಬ್ೇಡಿ ಹ್ೊಟ್ಿ ತ್ಯಂಬಿ ಕ್್ೊಳುುವ ಸಲಹ್ ನೇಡಿದರಯ. ಆದರ್ 
ಇಮ್ಮಾನ್ಯುಎಲ್ ಗ್ ಬಿಕ್್ಕ ಬ್ೇಡಯವದಯ ಬ್ೇಕಿರಲ್ಲಲಿ.  ಅವನ್ಯ 
ಅವರ ಸಲಹ್ ಅಲಿಗಳ್ದನ್ಯ. ಕ್್ೊನ್ಯಲಿ್ಲ ಒಬಬ ತ್ತಂಡಿ 
ಮ್ಮರಮಟ್ಗಮರ ಅವನಗ್ ಕ್್ಲಸ ಹಮಗಯ ಉಳಿಯಲ್ಲಕ್್ಕ 
ಒಂದಿಷ್ಯಿ ಜಮಗವನ್ಯನ ಕ್್ೊಟ್ಿನ್ಯ.  





ಇಮ್ಮಾನ್ಯುಎಲ್ ಹ್ಚಿಿನ್ ದಯಡಯಡ ಗಳಿಸಲ್ಂದಯ ಪ್ೇಯ ಮ್ಮರಯ ವ್ೇಳ್ನ್ಂತ್ರ 
ಶೂ ಪಮಲ್ಲಶದ ಕ್್ಲಸ ಮ್ಮಡಿ ದಯಡಯಡ ಗಳಿ  ಮ್ನ್ಗ್ ಕಳಿಸತ್ೊಡಗಿದನ್ಯ.  
ೇಗ್ ಒಂದಯ ದಿನ್ ಆತ್ ಶೂ ಪಮಲ್ಲಶದ ಸಮಮ್ಮನ್ಯಗಳನ್ಯನ ಕ್್ೊಂಡಯಕ್್ೊಳುಲಯ 

ಹ್ೊೇದಮಗ ಅಂಗಡಿಕ್ಮರ ಈತ್ ಒಬಬ ಬಿಕ್್ಕ ಬ್ೇಡಯವವ ಎಂದಯ ತ್ತಳಿತ್ಯ ಕ್್ಲ 
ಕ್ಮಸಯಗಳನ್ಯನ ಕ್್ೊಟ್ಯಿ ಬಿಕ್್ಕ ಬ್ೇಡಯತ್ತುದದ ಬಗ್ೆ  ತ್ಗಳಿದನ್ಯ.  

ಈ ಅಪ್ಮ್ಮನ್ ಅವನಗ್ ಸ ಸಲ್ಲಕ್ಮಕಗಲ್ಲಲಿ. ಆತ್ 
ಆ ಕ್ಮಸಯಗಳನ್ಯನ ಅಲಿ್ಲಯೇ ಎಸ್ದನ್ಯ. 
ಅಂಗಡಿಕ್ಮರ ಕ್ಷಮ ಯಮಚಿ ದನ್ಯ. ಆದರ್ ಈ 
ಅಪ್ಮ್ಮನ್ವನ್ಯನ ಅವನ್ಯ ಮ್ರ್ಯಲ್ಲಲಿ.  



ಅವನ್ ತಮಯ ಬ್ೇನ್ಯಂದ ಬಳಲಯತ್ತುದದಳು. 
ಇಮ್ಮಾನ್ಯುಎಲ್  ಮ್ನ್ಗ್ ಹ್ೊೇಗಿ ಅವಳ ಆರ್ೈಕ್್ 
ಮ್ಮಡತ್ೊಡಗಿದನ್ಯ. ಕಿರಸಮ್ಸ ದಿನ್ದಂದಯ ಅವಳು ತ್ನ್ನ 
ಮ್ಗನ್ನ್ಯನ ಮ್ಯಂದ್ ಕರ್ದಯ ಆದರದಿಂದ ನ್ೊೇಡಯ, 
ಕಯಟ್ಯಂಬದ ಕ್ಮಳಜಿ ಮ್ಮಡಯ, ಎಂದಿಗೊ ಬಿಕ್್ಕ ಬ್ೇಡ 
ಮ್ತ್ಯು ನರಮಶ್ ಪ್ಡಬ್ೇಡ  ಎಂದಯ ಹ್ೇಳಿದಳು.  
ಮ್ರಯದಿನ್ವ್ೇ ಅವಳು ಸಮವನ್ಯನ ಅಪ್ಪದಳು.  
 ಇಮ್ಮಾನ್ಯುಎಲ್ ಗ್ ಬಹಳ ದಯೆಃಖವಮಯತ್ಯ. ಅವನಗ್ 
ಕ್್ೊನ್ಯ ಮ್ಮತ್ಯಗಳು ತಮಯ ಕ್್ೊಟ್ಿ ಕ್ಮಣಿಕ್್ಯಂತ್ 
ಕ್ಮಣ್ತ್ೊಡಗಿದವು. ಆ ಶಬದಗಳನ್ಯನ ಸಾರಿ  ಅಂಗವಿಕಲರಯ 
ಕ್್ಲಸಕ್್ಕ ಬಮರದವರಯ ಎಂಬ ನ್ಯಡಿಯನ್ಯನ ಅಳಿ  
ಬಿಡಬ್ೇಕಯ ಎಂದಯ ಹವಣಿಸತ್ೊಡಗಿದನ್ಯ.  ಇದಕ್ಮಕಗಿ 
ಅವನ್ ಹತ್ತುರ ಒಂದಯ ಯೇಜನ್ ಇತ್ಯು. ಅವನ್ ಕನ್ಸಯ 
ಕೊಡ ಅಷ್ಿೇ ದ್ೊಡಡದಮಗಿತ್ಯು.  





ಅವನ್ ಮದಯಳು ಬಹಯ ಚ್ಯರಯಕ್ಮಗಿತ್ಯು. ಅವನ್ ಹತ್ತುರ ಕರಯಣ್ 
ತ್ಯಂಬಿದ ಹೃದಯವಿತ್ಯು ಹಮಗಯ ಒಂದ್ೇ ಕ್ಮಲ್ಲತ್ಯು.  ಅವನ್ಯ 
ಅಂಜಯಬಯರಯಕನ್ಲಿ. ಅಳುಕಯವವನ್ಲಿ.  
ಸಾತ್ೆಃ ಅಂಗವಿಕಲನದದರೊ ಆತ್ನಗ್ ಸಮಯಕಲ್ ಮೇಲ್ ತ್ನ್ನ 
ಘಾನಮ ದ್ೇಶ ತ್ತರಯಗಬ್ೇಕ್ಮಗಿತ್ಯು. ಇದಕ್ಮಕಗಿ ಅವನಗ್ 
ಸಮಯಕಲ್ ಬ್ೇಕ್ಮಗಿತ್ಯು. ಸಹಮಯ ಮ್ಮಡಲ್ಲಕ್್ಕ ಯಮರೊ 
ಮ್ಯಂದ್ ಬರಲ್ಲಲಿ.  
ಕ್್ೊನ್ಗ್ ಕ್ಮುಲ್ಲಫೇನಟಯಮದಲ್ಲಿಯ ಚಮುಲ್ಂಜಡ್ ಅಥ್ಿಟಿಕ್ 
ಫ ಂಡ್ಶನನಗ್ ಪ್ತ್ರ ಬರ್ದಯ ತ್ನ್ನ ಬ್ೇಡಿಕ್್ಯನ್ಯನ ಮ್ಯಂದಿಟ್ಿನ್ಯ.    



ಆ ಸಂಸ್ೆ ಅವನಗ್ ಕೊಡಲ್ ಒಂದಯ ಹ್ೊಸ ಸಮಯಕಲಿನ್ಯನ ಕಳಿ ಕ್್ೊಟಿಿತ್ಯ. 
ಸಮಯಕಲ್ ಜತ್, ಹ್ಲ್ೇಟ್, ಅಧ್ಟ ಚ್ಡಿಡ, ಕ್ಮಲಯ ಚಿೇಲ ಹಮಗಯ ಕ್್ೈಚಿೇಲಗಳು ಕೊಡ 
ಬಂದಯ ಮ್ಯಟಿಿದವು.  



ಅವನ್ಯ ಈಗ ಒಂದಯ ದಿೇರ್ಟ ಪ್ರವಮಸದ ದಧತ್ಗಳನ್ಯನ ಮ್ಮಡತ್ೊಡಗಿದನ್ಯ. 
ಹ್ೊೇಗಯವ ಮ್ಯನ್ನ ಅವನ್ಯ ರಮಜುದ ಅರಸನಗ್ ಭ್ಟಿಿ ಕ್್ೊಟ್ಯಿ ಅವರ 
ಆಶ್ಚವಮಟದವನ್ಯನ ಕೊಡ ಪ್ಡ್ದನ್ಯ.  



ಅವನ್ಯ ಮ್ನ್ಮ್ನ್ಗ್ ಹ್ೊೇಗಿ ಬ್ಂಬಲ ನೇಡಲಯ ಕ್್ೇಳಿಕ್್ೊಂಡನ್ಯ. 
ಅವನ್ಯ ಸಮಯಕಲ್  ಮೇಲ್ ಕಯಳಿತಮಗ ಅವನ್ ಂದ್ ಒಂದಯ 
ಟಮುಕಿಸ ಬರಯವ ವುವಸ್ೆ ಮ್ಮಡಿದನ್ಯ. ಟಮುಕಿಸಯಲಿ್ಲ ಕಯಡಿಯಯವ 
ನೇರಯ, ಕ್ಮುಮರಮ ಇಟ್ಿನ್ಯ ಹಮಗಯ ಅವನ್ ಗ್ಳ್ಯರಯ  ಅದರಲ್ಲಿ 
ಕಯಳಿತ್ರಯ. ತ್ನ್ನ ಬಲಗಮಲನ್ಯನ ಸಮಯಕಲ್ಲಿಗ್ ಕಟಿಿ ಎಡಗಮಲ್ಲನಂದ 
ಜ್ೊೇರಮಗಿ ಪ್ಡಲನ್ಯನ ಒತ್ತುದನ್ಯ. ರಭಸದಿಂದ ಸಮಯಕಲಯಿ  
ಮ್ಯಂದ್  ಹ್ೊೇಗತ್ೊಡಗಿತ್ಯ.  



ಇಮ್ಮಾನ್ಯುಎಲ್ ಜನ್ ಕಿಕಿಕರಿದ ಪ್ಟ್ಿಣ್ಗಳಲ್ಲಿ 
ಸಮಯಕಲ್ ಮೇಲ್ಲಂದ ತ್ತರಯಗಮಡಿದನ್ಯ.  
ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಯಕಲಯಿ ಹ್ೊಡ್ದನ್ಯ. 
ಓಡಯಡಮ್ದ ಗಯಡಡ ಬ್ಟ್ಿಗಳನ್ಯನ ಸಯತಮುಡಿದನ್ಯ.  
ಜರಿಯವ ಕ್್ೊಳುಗಳನ್ಯನ ದಮಟಿದನ್ಯ. ಬಮಳ  ್
ತ್ೊೇಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯಕಲಿನ್ಯನ ಓಡಿ ದನ್ಯ. 
ಕಯಮ್ಮ  ಪ್ೇಟ್ಯನ್ಯನ ಹ್ೊಕಕನ್ಯ. ಟ್ರಕಯಕಗಳು 
ಕೊಡ ಹ್ೊೇಗದಂತ್ಹ ಇಕಕಟಮಿದ ದಮರಿಗಳ ಮೇಲ್ 
ಸಮಯಕಲಿನ್ಯನ ಓಡಿ ದನ್ಯ. ಅಡವಿಯಲ್ಲಿಯ ಕೊರರ 
ಪಮರಣಿಗಳ ವಿಚಮರ ಅವನ್ ತ್ಲ್ ತ್ತನ್ಯನತ್ತುತ್ಯು.  
ಹ ರಯ ಗದ್ದಗಳನ್ಯನ ಸಯತ್ತುದನ್ಯ. ಪ್ುರಮತ್ನ್ 
ನ್ಗರವಮದ ತಮಮ್ಲ್ಯಲ್ಲ ಿಕೊಡ ಸಮಯಕಲಿನ್ಯನ 
ಓಡಿ ದನ್ಯ.  
ಈ ರಿೇತ್ತಯಮಗಿ ಪ್ೂಣ್ಟ ದ್ೇಶದಲ್ಲಿಯ ಗಯಡಡ, ದಿನ್ನ, 
ಹ್ೊಲ ತ್ೊೇಟ್, ನ್ದಿ ಕ್್ೊಳು, ಹ್ದಮದರಿ ಚಿಕಕ ದಮರಿ 
ಮ್ಯಂತಮದವುಗಳನ್ಯನ  ಅವನ್ಯ ಸಯತ್ತುದನ್ಯ.  
ೇಗ್ ಹ್ೊೇಗಯವಮಗ ಅವನ್ ಶಟಿಟನ್ ಮೇಲ್ 

ಪೇಝೇ ಎಂದಯ ಬರ್ಯಲಮಗಿತ್ಯು. ಪೇಝೇ 
ಎಂದರ್ ಅಂಗವಿಕಲ.  





ದಮರಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ನ್ಯ ಅಂಗವಿಕಲರ ಮ್ತ್ಯು 
ಗಟಿಿಮ್ಯಟಮಿಗಿರಯವವರ, ಭೊಮಯನ್ಯನ  ಉಳೂವ 
ಬಡ ಒಕಕಲ್ಲಗರ ಮ್ತ್ಯು ರಿವಂತ್ ಭೊಮ್ಮಲ್ಲಕರ 
ಜತ್ ಸಂವಮದ ಸಮಧಿ ದನ್ಯ.   
ಧಮಮಟಕರ, ಶಮಸನ್ಕತ್ಟರ ಹಮಗಯ ವೃತ್ುಪ್ತ್ರ 
ಪ್ರತ್ತನಧಿಗಳ ಜತ್ ಮ್ಮತ್ಯಕತ್ ನ್ಡ್ ದನ್ಯ.  



ಇಮ್ಮಾನ್ಯುಎಲನಗ್ ಎಲಿರಯ ಅವನ್ನ್ಯನ 
ನ್ೊೇಡಬ್ೇಕಯ, ಅವನ್ ವಿಕಲಮಂಗತ್ನ್ವನ್ಯನ 
ಕ್ಮಣ್ಬ್ೇಕಯ ಎಂದಯ ಅನನಸಯತ್ತುತ್ಯು.  
ಆತ್ ಹ್ೇಳುವದನ್ಯನ ಅವನ್ ಸಂದ್ೇಶಗಳನ್ಯನ 
ಎಲಿರಯ ಮ್ನ್ಗಮಣ್ಬ್ೇಕಯ ಎಂದ್ನನಸಯತ್ತುತ್ಯು.  



ಇಮ್ಮಾನ್ಯುಎಲ್ ದೊರದೊರದ ಪ್ರದ್ೇಶಗಳಿಗ್ ಹ್ೊೇದಂತ್ 
ಅವನ್ ಬಗ್ಗಿನ್ ಕಯತ್ೊಹಲ ಹ್ಚಮಿಗತ್ೊಡಗಿತ್ಯ.  
ಮ್ಕಕಳ್ಲಿ ಚ್ಪಮಪಳ  ್ತ್ಟ್ಯಿತ್ತುದದರಯ. 
 ಅಂಗವಿಕಲರಯ ಮ್ನ್ಯಂದ ಹ್ೊರಬಿದಯದ ಅವನ್ನ್ಯನ ನ್ೊೇಡಲಯ 
ಬರಯತ್ತುದದರಯ. ಅವರಲಿ್ಲಯ ಎಷ್ೊಿೇ ಅಂಗವಿಕಲರಯ ಮೊದಲನ್ 
ಸಲ ಮ್ನ್ಯಂದ ಹ್ೊರ ಬಂದಿದದರಂತ್.  
ಯಮವನ್ನ್ಯನ ನ್ೊೇಡಿ ಜನ್ರ್ಲಿ ಛೇ ಥೊ ಮ್ಮಡಯತ್ತುದದರ್ೊೇ 
ಅವನ್ೇ ಇಂದಯ ರಮಷ್ಟರೇಯ ೇರ್ೊೇನ್ಂತ್ 
ಮರ್ದಮಡತ್ೊಡಗಿದನ್ಯ.  





ಇಮ್ಮಾನ್ಯುಎಲನ್ ಈ ಸಮಹಸಪ್ೂಣ್ಟ ಹಮಗಯ 
ಮೈನ್ವಿರ್ೇಳುವಂತ್ಹ ಪ್ರವಮಸವು ಮ್ಯಗಿಯತ್ಯ. ಅಕ್ಮರದಿಂದ 
ದಕ್ಷಿಣ್ದಲ್ಲಿಯ ಸಮ್ಯದರದ ದಂಡ್ಗ್ಹ್ೊೇಗಿ ಮ್ರಳಿ ಬಂದನ್ಯ. 
650 ಕಿಲ್ೊೇ ಮೇಟ್ರದ ಈ ಪ್ರವಮಸವನ್ಯನ ಹತ್ಯು ದಿನ್ಗಳ 
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಅವನ್ಯ ಮ್ಯಗಿ ದನ್ಯ.   

 

ಆದರ್ ಇಮ್ಮಾನ್ಯುಎಲ್ ನ್         ಯಶಸಯಸ ಇದಕೊಕ 
ಮ್ಯಂದ್ ಹ್ೊೇಗಿತ್ಯು. ಕಯಂಟ್ಯ        ಗಮಲ್ಲದದರೊ ದ್ೊಡಡ 
ಕ್್ಲಸಗಳನ್ಯನ ನೇವು ಮ್ಮಡ       ಬಹಯದಯ ಎಂಬಯದನ್ಯನ 
ಆತ್ ಜಗತ್ತುಗ್ ತ್ೊೇರಿ ಕ್್ೊಟ್ಿನ್ಯ.  
ಇದ್ೇ ರಿೇತ್ತ ಒಬಬನ್ ಮ್ನ್ಯಷ್ುಕೊಡ ಈ ಜಗತ್ುನ್ಯನ 
ಬದಲ್ಲಸಬಹಯದಯ.  



 

ಈ ಜಗತ್ತುನ್ಲಿ್ಲ ಪ್ರಿಪ್ೂಣ್ಟ ಎಂಬಯದಯ ಏನ್ೊ ಇಲಿ. ನಮವ್ೇ ಇದಕ್ಮಕಗಿ ಎಲಿಕಿಕಂತ್ ಒಳ ು್ಯ 
ಕ್್ಲಸ ಮ್ಮಡಲಯ ಪ್ರಯತ್ತನಸಯತ್ು ಇರಬ್ೇಕಯ.  

          - ಇಮ್ಮಾನ್ಯುಎಲ್  
   ಲ್ೇಖಿಕ್್ಯ ಎರಡಯ ನ್ಯಡಿಗಳು 
ಇಮ್ಮಾನ್ಯುಎಲ್ ನ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಇನ್ೊನ ಮ್ಯಗಿದಿಲಿ. 2001ರಲ್ಲಿಯ ಸಮಯಕಲಿ್ಲನ್ ಪ್ರವಮಸ 
ಕ್್ೈಕ್್ೊಂಡಮಗ ಅವನ್ ವಯಸಯಸ 24 ವರಯಷ್ವಿತ್ಯು. ಅಂದಿನಂದ ಆತ್ ಅಂತ್ರರಮಷ್ಟರೇಯ 
ಸಪಧ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಭಮಗವ ಸಯತ್ತುದಮದನ್. ಅವನಗ್ ನಮಯಕ್್ ಹಮಗಯ ಆಯಎಸಪ್ಎನ್ 
ಪಮರಿತ್ೊೇಷ್ಕಗಳು ದ್ೊರ್ತ್ತವ್. 2004ರ ಕ್್ೈರ್ೊ ಆಲ್ಲಂಪ್ಕಿಕನ್ ಕಿರೇಡಮ ಸಪಧ್ಟಯಲಿ್ಲ 
ಟಮಚ್ಟನ್ಯನ ಡಿದಯಕ್್ೊಂಡಯ ಮ್ಯನ್ನಡ್ಯಯವ ಸನಮಾನ್ ದ್ೊರಕಿತ್ಯ. ಇಮ್ಮಾನ್ಯುಎಲಸ ಗಿಫಿ 
ಎಂಬ ಲರ್ುಚಿತ್ರ ಕೊಡ ಅವನ್ ಮೇಲ್ ಚಿತ್ತರತ್ ವಮಗಿದ್.  
2006ರಲ್ಲಿಯ ಸಮಯಕಲ್ ಯಮತ್ರ ಹಮಗಯ ಅವನ್ ರಮಜಕಿೇಯ ಸಂರ್ಷ್ಟದಿಂದಮಗಿ ಘಾನಮದ 
ಸಂಸತ್ಯು ಅಂಗವಿಕಲರ ಕ್ಮನ್ೊನ್ನ್ಯನ ಸಂಮ್ತ್ತಗ್ೊಳಿ ತ್ಯ. ಈ ಕ್ಮಯದ್ಯಂದಮಗಿ 
ಸಮಮ್ಮನ್ು ನಮಗರಿಕರಿಗ್ ದ್ೊರ್ಯಯವ ಎಲಿ ಸ ಲಭುಗಳು ಅಂಗವಿಕಲರಿಗ್ ಕೊಡ 
ದ್ೊರ್ಯಯವವು.   ನಮನ್ಯ ನ್ನ್ನ ಅಂಗವಿಕಲ ಬಮಂಧ್ವರ ಬಗ್ೆ ಸಮ್ಮಧಮನಯಮಗಿದ್ದನ್. 
ಆದರ್ ಇದಯ ನ್ಮ್ಾ ಮೊದಲ ಹ್ಜ್ಿ.  ಎಂದಯ ಇಮ್ಮಾನ್ಯುಎಲ್  ಹ್ೇಳಿದನ್ಯ.  
ಈಗಲೊ ಆತ್ನ್ಯ ಅಂಗವಿಕಲರ ತ್ದ ಬಗ್ೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮ್ಮಡಯತ್ುಲ್ಲದಮದನ್. ಇವನ್ 
ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಮಗಿ ಅಂಗವಿಕಲರ ಮ್ಕಕಳ ಶ್ಚಕ್ಷಣ್ಕ್ಮಕಗಿ ಸಮಕಲರಶ್ಚಪ್ ನಧಿಯನ್ಯನ 
ಆರಂಭಿಸಲಮಗಿದ್. ವಿಹೇಲಚ್ಅರ ಕ್್ೊಂಡಯಕ್್ೊಳುಲಯ ಸಹಮಯ ಮ್ಮಡಲಮಗಿದ್. ಜಗತ್ತುನ್ಲಿ್ಲಯ 
ರಮಜಕಿೇಯ ಪ್ರತ್ತನಧಿ, ಹಮಗಯ ಸಂಸ್ೆಗಳ ಜತ್ ಈತ್ನ್ಯ ಸಂಪ್ಕಟದಲಿ್ಲದಮದನ್.  
ಹ್ಚಿಿನ್ ವಿವರಗಳಿಗಮಗಿ  EmmanuelsDream.org ಈ ವ್ಬ್ ಸಮಯಟಿಗ್ 
ಭ್ಟಿಿಕ್್ೊಡಬಹಯದಯ. 



ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ  
ಕೂಡ  
ಜಗತ್ತನುು  
ಬ್ದಲಿಸಬ್ಹುದು. 


